
Antwoord op de voorbeden 

 
 

Offerandezang 

 
 

Heilig                  (Hierna  staan of knielen) 

 

Acclamatie na de Consecratie 

 
 

Lam Gods  331 

 
 

 

 

 

 

Communiezang 

 
 

 

 

 

Na de zegen:  
Mijn schild ende betrouwen   Dat ik toch vroom mag blijven, 

zijt Gij o God, mijn Heer;       uw dienaar ‘t aller stond, 

op U zo wil ik bouwen,           de tirannie verdrijven, 

verlaat mij nimmermeer.         die mij mijn hart doorwondt. 

1 mei 2022 
DERDE ZONDAG VAN PASEN 

IN DE FRIEZENKERK  

www.friezenkerk .nl 

www.vriendenvandefriezenkerk.nl 
 

 1ste lezing: Hand. 5,27b-32.40b-41 

2de lezing: Apok. 5,11-14 

Evangelie:  Joh. 21, 1-19  
          Deze lezingen zijn na te lezen op de 

website 

                                                      

Intredezang 

 
   

    1.Christus,onze    Heer, ver-rees,     Al ………….le ….lu…   .ia. 

    2.Prijst nu Chris-tus in een lied,                      ,, 
    3. Maar zijn lijden en zijn strijd                      ,, 

  

 
      Heil’ge dag na   angst en vrees,   Al …            le…  .lu……ia. 

      die in heerlijk-   heid ge- biedt,                   ,, 
      heeft verzoening ons be-  reid,                    ,,  

 

 
  
      die ten dode ging aan’t kruis, Al…        le….lu        ia 

      die aanvaardde kruis en graf,           ,, 

      Nu is Hij der   heem’len Heer,         ,,  
 

 

 
    bracht ons in Gods  vrijheid thuis,  Al………         le…..   lui-   ia.  

      dat Hij   zondaars    ‘t leven gaf,               ,, 

      eng’len jub’len        Hem ter ere,              ,, 

 

Kyriezang 
 

 

Degenen, die niet ter Communie gaan, kunnen 

naar voren komen om een zegen te ontvangen. 

Als teken hiervan kan men een arm voor de 

borst kruisen.  

http://www.vri/


Glorialofzang 

 

 

 

 

 
 

Psalm tussen de lezingen          118   II 

 

 
 

          
 

Alleluiazang                      (Allen gaan staan) 

 

V.     Moest de Messias dit alles niet lijden 

         om in zijn glorie binnen  te gaan?       (Luc. 24,26) 

 

Refrein:    Alleluia. 4x 
 

 

Acclamatie na het Evangelie 
      Alleluia, 4x 

 

Geloofsbelijdenis   (271)   (allen gaan staan) 
V. Ik geloof in God de almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde. 

                          
V. die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria.    

V. 
die nedergedaald is ter helle, 

de derde dag verrezen uit de doden, 

 
V.Vandaar zal Hij komen oordelen, 

de levenden en de doden.  

 
V.de gemeenschap van de heiligen; 

de vergeving van de zonden; 

 
 


